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A földfelszín hőmérsékleti sugárzását alapvetően a felszín hőmérséklete
és emissziós tényezője határozza meg. Az emissziós tényező függ az anyagi
összetételtől és a vizsgált frekvenciától. Az idegen testek felderítésénél előfor-
duló természetes szilárd felszínek reflexiós tényezője elhanyagolható. Vízzel
vagy egyéb folyadékkal borított felszínek esetén a reflexió azonban jelentős
lehet, ami a sugárzási teljesítmény mérési eredményeit jelentősen befolyá-
solhatja. Ha a felszínről érkező hőmérsékleti sugárzás detektálásával kívá-
nunk információt szerezni a talaj összetételének esetleges felszín alatti in-
homogenitásairól, vizsgálnunk kell az inhomogenitásnak a felszín hőmérsék-
leteloszlására gyakorolt hatását.
Feltételezzük, hogy egy esetlegesen a felszín alatti rétegekben elhelyezkedő

idegen, esetleg mesterséges tárgy anyagösszetétele eltér a környező talaj össze-
tételétől hőkapacitás, azaz fajhő és/vagy a hővezetési tényező, azaz hővezető
képesség tekintetében. Abban a rendkívül valószínűtlen esetben, ha az em-
lített paraméterek egyikében sem áll fenn eltérés a környezet megfelelő paramé-
tereitől, a hőmérsékleti sugárzás detektálásával nem lehet az idegen tárgy
jelenlétéről közvetlen információt szerezni. A hőmérsékleti sugárzás, azon-
ban ekkor is adhat információt a talaj korábbi megbolygatásáról, a talaj-
összetételben az idegen tárgy jelenléte miatt bekövetkező kémiai, vagy egyéb
változásokról, ami így közvetett információt szolgáltat a talajban található
tárgyról.
Megvizsgáljuk, hogy milyen közvetlen hatása lehet egy idegen tárgynak

a talaj felszínén tapasztalható hőmérsékleti sugárzás eloszlására, annak de-
tektálhatóságára.
A talaj felszínének hőmérséklete és mérhető sugárzása a talaj és a felszíni

környezet kölcsönhatását leíró mérlegegyenletekkel határozható meg. A hatá-
sok, amiket a mérlegegyenletek felírásakor figyelembe kell venni a következők.
1. A mélyebb talajrétegek közel állandónak tekinthető hőmérséklete.
2. A talaj nedvességtartalma, ami időfüggő lehet.
3. A talaj felszínét érő, időtől függő (elsősorban) napsugárzás.
4. A talajjal érintkező levegő hőmérséklete, sűrűsége, nedvességtartalma

és mozgása (szél).
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5. A talajfelszín minőségét befolyásoló hatások, pl. növényzet időfüggő
változása.
A hőháztartást leíró mérlegegyenletek általános esetben a háromdimenz-

iós térben felírandó csatolt parciális differenciálegyenlet-rendszert alkotnak,
aminek a kezelése, megoldása komoly erőforrásokat igényel. Ezért fontos
lehet egy olyan egyszerűsített modell megalkotása, ami jó közelítéssel tájékoz-
tathat a valódi helyzetekben várható mérési eredményekről. A legfontosabb
egyszerűsítés, amit a modellben alkalmazni kell és ami az adott feladat e-
setén nagyon megbízható közelítést tesz lehetővé, hogy a dimenziószámot
egyre redukáljuk és a talaj felszínével lokálisan párhuzamos irányokban el-
hanyagoljuk a hővezetést. Ugyanakkor az egydimenziós közelítésben a vizs-
gált egyenletrendszer megoldása nagyságrendekkel egyszerűbbé, lényegében
kivitelezhetővé válik.
Modellünkben legyen a "függőleges" tengely, amely mentén a hőmérsék-

leti eloszlást számítjuk a lefelé mutató z tengely, aminek nullpontja a talaj
felszínén található. Jelöljük a hőmérsékletet az x, y, z hely és t idő függ-
vényében T (x, y, z, t)-vel. A talaj hővezetési tényezőjét jelölje λ (x, y, z),
fajhőjét c (x, y, z) sűrűségét pedig ρ (x, y, z). Ha az x, y koordinátájú hely
környezetében idegen test található, ezek a függvények bizonyos z tartomány-
ban az x, y változójukban inhomogenitást mutatnak:

λ′ (x, y, z) = λ (x, y, z) + δλ (x, y, z) , (1)

c′ (x, y, z) = c (x, y, z) + δc (x, y, z) ,

ρ′ (x, y, z) = ρ (x, y, z) + δρ (x, y, z) ,

ahol δλ (x, y, z), δc (x, y, z) és δρ (x, y, z) jelöli az eltéréseket.
A Fourier-féle hővezetési egyenlet szerint a T (x, y, z, t) hőmérsékletelosz-

lásra fennáll, hogy

∂
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ahol az egydimenziós egyszerűsítés értelmében elhagytuk a
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tagokat. Egyik peremfeltételként feltételezhetjük, hogy nagy z értékekre
T (x, y, z, t)|z=∞ = T0 állandó értékbe megy át.
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A talaj felszínén a peremfeltételt az alábbiak alapján kell meghatározni.
A talajfelszínen mért hőmérséklet a Stefan-Boltzmann-törvény segítségével
direkt kapcsolatba hozható az Is (x, y, t) sugárzási intenzitással:

Is (x, y, t) = εσT 4 (x, y, 0, t) ,

ahol ε jelöli az emissziós tényezőt és σ a Stefan-Boltzmann féle állandó.
Ha a talaj közvetlen közelében található levegőréteg hőmérséklete Tl eltér

T (x, y, 0, t)-tól, energia áramlik a talajból a levegőbe az ún. külső hővezetés
jelensége során is, aminek Ih intenzitására fennáll, hogy

Ih (x, y, t) = α [T (x, y, 0, t)− Tl (x, y, t)] ,

ahol α jelöli a talaj és a levegő közötti hőátadási együtthatót. A talajt kívül-
ről is éri sugárzás, aminek intenzitását jelöljük Ik-val. Ezekkel a jelölésekkel
a másik, hiányzó peremfeltétel

∂

∂z
T (x, y, z, t)

∣∣∣∣
z=0

=
1

λ
[Is (x, y, t) + Ih (x, y, t)− Ik (x, y, t)] . (3)

A (2) egyenlet (3) feltétel meletti megoldása, az (1) összefüggésekben
szerepl̋o δλ (x, y, z), δc (x, y, z), δρ (x, y, z) változatásokat implicit összefüg-
gésbe hozza az Is (x, y, t) értékével, amit az x, y helykoordináták függvényében
mérhetünk. Amérés érzékenységét így az egyenletrendszer numerikus megoldá-
sainak kiértékelésével kaphatjuk meg.
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